
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
 

Від 29 листопада 2016 року                                                                        №206 
 
 
Про проведення новорічних та різдвяних 
свят на території м Баранівка 
 
З метою організації змістовного дозвілля жителів міста у новорічні та різдвяні дні 2016-2017 
рр., виховання молоді у дусі поваги до народних традицій, керуючись пп. 3 п б ч 1 ст. 38  ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Баранівської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят (додаток №1). 
2. Затвердити порядок проведення конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса» та склад журі 

(додаток №2 та №3) 
3. Затвердити кошторис витрат на проведення новорічних і різдвяних свят (додаток №4). 
4. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 54 000 грн. (пятдесят чотири тисячі   гривень 

нуль копійок) на проведення новорічних і різдвяних свят. 
5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Василя Андрійовича Савчука. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 
 до рішення виконкому 

№206 від 29.11.2016 року 
 

ЗАХОДИ  
на проведення новорічних і різдвяних свят 

 
1. Забезпечити проведення новорічних і різдвяних свят, народних обрядів, розваг, 

спортивно-масових заходів у м Баранівка. 
                                                                            В.В. Шляхтенко – директор міського  

                                                        Будинку культури 
                                                                                         С.А. Виховський – начальник відділу               

                                                              благоустрою та ЖКГ 
                                                                                      С.М. Туровська – директор Будинку 

                                                     дитячої творчості 
                                                                           А.Д. Власюк – завідуюча ДНЗ 

                                         «Сонечко» 
                                                                                О.М. Драган – директор стадіону 

                                                                                 Ю.І. Демяненко – керівник гуртка  
                                                                       міського Будинку культури, 

                                                                голова Молодіжної ради 
                                                                                  Грудень  2016 р – січень 2017 року 

 
2. Вбрати міську новорічну ялинку на майдані Волі. 

 
                                                                                      С.А. Виховський – начальник відділу               
                                                                                      благоустрою та ЖКГ 

                                                         До 16 грудня 2016 року 
3. Підготувати списки осіб для привітання з новорічними та різдвяними святами, тексти 

поздоровлень  
 

К.Г. Пасічник – радник міського голови 
                                                        До 16 грудня 2016 року 

 
4. Текст привітання звернення до територіальної громади міста Баранівка з нагоди 

новорічних та різдвяних свят у засобах масової інформації 
 

                                                                                     О.С. Загорська – заступник міського  
голови - керуючий справами виконкому 

                                                                       Л.О. Пилипко – бібліотекар  
                                                    До 19 грудня 2016 року 

 
5. Виготовлення та розміщення тематичних біг-бордів та постерів на сіті-лайтах з нагоди 

новорічних та різдвяних свят 
 

                                                                                             Н.І. Свінціцька – провідний спеціаліст з             
                                                                 інвестиційних питань 

                                                                                     До 16 грудня 2016 року 

 
6. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання 

ялинкових прикрас, електричних гірлянд, дюралайтів, привітальних листівок, 
новорічних призів та подарунків, транспортних послуг для вбирання ялинки (оплата за 
роботу автовишки, крана), транспортні витрати (бензин).  



 
                                                                             О.Ю. Дем’янюк – головний спеціаліст з  

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 
                                                        Грудень  2016 р – січень 2017 року 

 
7. Провести урочисте запалювання міської новорічної ялинки на майдані Волі за участю 

трудових колективів міської ради, районної ради, державної адміністрації, інших 
установ і організацій, а також громадян міста. 
 

В.А. Савчук – заступник міського голови 
                                                                           В.В. Шляхтенко – директор міського       

                                           Будинку культури 
                                     16.12.2016 року 

 
8. Організувати та провести концертно-розважальну програму для дітей присвячену Дню 

Святого Миколая в міському Будинку культури ім. А. Пашкевича 
 

                                                                                     В.В. Шляхтенко – директор міського       
                                                     Будинку культури 

                                                                                   С.М. Туровська – директор Будинку 
                                                    дитячої творчості 

                                                                        А.Д. Власюк – завідуюча ДНЗ 
                                       «Сонечко» 

                                                  16.12.2016 року 
 

9. Провести конкурс «Найкраща ялинкова прикраса» та нагородити переможців 
                                                                                      Ю.І. Демяненко – керівник гуртка  
                                                                                      Міського Будинку культури ім. А. 

Пашкевича, голова Молодіжної ради 
                                                     16.12.2016 року 

 
10. Організувати серед любителів настільного тенісу (вікова категорія до 18 років) турнір 

присвячений Дню Святого Миколая в фізкультурно-оздоровчому центрі 
                                                                                         Ю.І. Демяненко – керівник гуртка  
                                                                                        Міського Будинку культури ім. А. 
                                                                                       Пашкевича, голова Молодіжної ради 

                                                                                О.М. Драган – директор стадіону 
                                                                                        17.12.2016 року 

 
11. Організувати та провести концертно-розважальну програму, а також масові спортивні й 

культурно-мистецькі заходи на майдані Волі або біля міського Будинку культури з 
нагоди святкування Нового року. 

                                                                                     В.В. Шляхтенко – директор міського       
                                                     Будинку культури 

                                                  1 січня 2017 року 

 
12. Забезпечити встановлення новорічних ялинок у міському дошкільному навчальному 

закладі «Сонечко» і в міському Будинку дитячої та юнацької творчості. Провести в 
даних закладах Новорічні ранки, зустрічі дітей з Дідом Морозом і Снігуронькою. 

 
А.Д. Власюк – завідувач міського ДНЗ «Сонечко» 

                                                                     С.М. Туровська – директор міського БДЮТ 
                               Грудень 2016 року 



 
13. Провести в міському дошкільному навчальному закладі «Сонечко» і міському Будинку 

дитячої та юнацької творчості роз’яснювальну роботу щодо профілактики респіраторних 
та інфекційних захворювань серед вихованців даних закладів.  

 
А.Д. Власюк – завідувач міського ДНЗ «Сонечко» 

                                                                     С.М. Туровська – директор міського БДЮТ 
                                                           Грудень 2016 року- січень 2017 року 

 

14. Запропонувати підприємницьким і комерційним структурам, громадським, політичним і 
релігійним організаціям надати посильну допомогу дітям – сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування. 

 

                                                                                      Н.І. Свінціцька – провідний спеціаліст з             
                                                        інвестиційних питань 

                                                                          Грудень 2016 року – січень 2017  року 

 

15. Рекомендувати поліції забезпечити громадський порядок під час проведення новорічних 
масових заходів у м Баранівка. 

 
 

                                                                       С.А. Виховський – начальник відділу               
                                            благоустрою та ЖКГ 

                                                                                 До 16 грудня 2016 року 

  

 

 

 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2 
 до рішення виконкому 

№206 від 29.11.2016 року 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

Міський конкурс “Найкраща ялинкова іграшка” 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Міський  конкурс «Найкраща ялинкова іграшка»  (далі – конкурс)  проводиться до Дня 
Святого Миколая та відкриття міської новорічної ялинки з метою широкого залучення юних 
авторів до творчого розвитку, самовдосконалення, забезпечення передноворічного настрою, а 
також мати змогу переможцям конкурсу прикрасити ялинку власними руками, 
продемонструвати свої творчі здібності, оригінальний стиль мешканцям міста Баранівки. 

1.2. Організатором і керівником конкурсу є Баранівська міська рада. Переможців конкурсу 
визначає журі, склад якого затверджений рішенням виконавчого комітету Баранівської міської 
ради від ________ №_____.  

1.3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Баранівської 
міської ради http://mrada-baranivka.gov.ua/. 

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Завданнями конкурсу є:  

- виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, заохочення їх до подальшої творчої 
праці;   

- сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив юних (молодих) митців;  

- популяризація дитячої творчості;  

- обмін творчим досвідом. 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

3.1. До участі в конкурсі запрошуються вихованці гуртків та учні шкіл міста Баранівка віком від 
5 до 16 років. 

             4.ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

4.1. Участь у конкурсі є безкоштовною. 

4.2. Термін проведення конкурсу: з  1 грудня по 15 грудня 2016 року. 

4.3. Роботи на конкурс приймаються до 15 грудня (включно) 2016 року. 

4.4. Визначення переможця конкурсу відбудеться 16 грудня 2016 року в міському Будинку 
культури ім. А. Пашкевича. 

4.5. Переможець конкурсу власноручно прикрасить новорічну ялинку своїм винаходом 
(іграшкою). 

4.6. Вимоги до параметрів іграшки: висота – приблизно 50 сантиметрів, ширина – приблизно 30 
сантиметрів; іграшку бажано подавати на мотузці або на гачку, що її можна було повісити на 
ялинку для експонування. 

4.7. Конкурсні роботи передаються автором до виконавчого комітету Баранівської міської ради 
за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 (2-й поверх).  



5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  

ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

5.1. Роботи, прийняті до розгляду членами журі, оцінюються за такими критеріями:  

- оригінальність стилю;  

- досконалість форми;  

- неординарність творчої думки, новаторство.  

5.2. Журі конкурсу визначає переможців і призерів конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце). 

5.3. Переможці конкурсу отримають премію в розмірі 1000 грн., за друге місце - 600 грн., за 
третє – 400 грн.  
5.4. Журі має право розділити переможців за віковою категорією 5-8 років; 9-12 років; 13-16 
років, або за номінаціями «Трудомісткість виконання»,  «Оригінальність», «Втілення творчого 
задуму», «Естетичний смак», «Креативність» переможцям вручаються дипломи та грошові 
винагороди. 

5.5. Діти які прийняли участь в конкурсі але не стали призерами отримують подяку від міського 
голови. 

5.6. Інформація про підсумки конкурсу буде опублікована на веб-сайті Баранівської міської 
ради http://mrada-baranivka.gov.ua/. 

 
 
 
 

Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                  О.Загорська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 до рішення виконкому 
від 29 листопада 2016 року № 206 

 
 

СКЛАД ЖУРІ 
міського  конкурсу  

«Найкраща ялинкова іграшка» 
 

Савчук  Василь 
Андрійович 

- заступник міського голови, голова журі 

Оханський  Юрій 
Миколайович 
 

- секретар міської ради, заступник голови журі 

Свінціцька Наталія  
Іванівна 

- провідний спеціаліст з інвестиційних питань, секретар конкурсу 

Члени журі: 

Загорська Оксана  
Сергіївна 

- Заступник міського голови – керуючий справами виконкому 

Дем’яненко Юлія 
 Ігорівна 
 
 
Самчук Зоя  
Леонідівна  
 
Бенкіна Тетяна 
 Григорівна 
 
 
 
 

-    керівник гуртка Будинку культури імені А. Пашкевича, голова 
Молодіжної ради 

 
 
 

- провідний спеціаліст з здійснення закупівель 
 

 
- керівник гуртка міського Будинку дитячої творчості 

 

  

  

  

 

 

Заступник міського голови - 
керуюча справами виконкому                                                  О.Загорська 
 

 

 



 

 

 

Додаток №4 
 до рішення виконкому 

№206 від 29.11.2016 року 
 

 
КОШТОРИС ВИТРАТ 

на проведення новорічних і різдвяних свят 
 

 

1. Придбання ялинок (міський Будинок культури, ДНЗ «Сонечко», будинок дитячої та 

юнацької творчості,) – 4800 грн. 

2. Постери з привітаннями – 1200 грн. 

3. Новорічні призи та подарунки (цукерки, шампанське, сувеніри, іграшки тощо)  – 10000 

грн. 

4. Електричні гірлянди, дюралайт, ялинкові прикраси, новорічні костюми,  інші предмети 

та матеріали – 25 000 грн. 

5. Транспортні послуги та витрати (використання автовишки або крана для вбирання та 

розбирання  ялинки ) – 5000 грн. 

6. Концертно-розважальна програма для дітей до Дня Святого Миколая Житомирської 

філармонії (постановка новорічної казки) – 16.12.2016 року в міському Будинку 

культури  – 6000 грн. 

7. Грошова винагорода за перемогу в конкурсі «Найкраща ялинкова іграшка» - 2000 грн. 

Загальна вартість кошторису становить 54 000 грн. (пятдесят чотири тисячі гривень нуль 

копійок) 

 

 
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                                           О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №207 
 
 
Про затвердження заходів до Дня 
місцевого самоврядування  
 
З метою забезпечення належного рівня підготовки та відзначення Дня місцевого 
самоврядування, підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, 
формування високого рівня професійних, особистісних та етичних якостей посадових осіб 
місцевого самоврядування; відповідно до Указу Президента України від 25.11.2000 року №1250 
«Про День місцевого самоврядування» та ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Баранівської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити заходи щодо відзначення Дня місцевого самоврядування (додаються). 
2. Затвердити кошторис витрат на проведення Дня місцевого самоврядування 

(додається). 
3. Провести 9 грудня 2016 року в приміщенні Баранівської міської ради  акцію 

«Відкрите самоврядування». 
4. Затвердити порядок проведення акції «Відкрите самоврядування» (додається). 
5. Виділити з міського бюджету кошти в сумі 2700 грн. (дві тисячі сімсот гривень) 

на відзначення Дня місцевого самоврядування. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Оханського 

Юрія Миколайовича. 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 
 
 
 
 



Додаток №1 
 до рішення виконкому 

№207 від 29.11.2016 року 
 

ЗАХОДИ  
щодо відзначення Дня місцевого самоврядування 

 
1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення святкового засідання сесії 

Баранівської міської ради за участю депутатів міської ради, районної ради, обласної 
ради, ветеранів органів місцевого самоврядування, працівників міської ради, 
представників органів самоорганізації населення, громадських організацій та членів 
виконавчого комітету міської ради 

                                                                                     Ю.М. Оханський – секретар ради 
                                                                                           О.С. Загорська – заступник міського  

голови - керуючий справами виконкому 
 

2. Підготовити урочисто - концертну програму до Дня місцевого самоврядування 
 

В.В. Шляхтенко – директор міського  
                                                       Будинку культури 

 
3. Підготувати списки осіб для привітання з Днем місцевого самоврядування, тексти 

поздоровлень та запрошення для учасників урочистого зібрання (святкової сесії) 
 

К.Г. Пасічник – радник міського голови 
 

4. Провести в приміщенні Баранівської міської ради акцію «Відкрите самоврядування», 
щоб під час акції всі бажаючі могли відвідати Баранівську міську раду та 
поспілкуватися з посадовими особами Баранівської міської ради та депутатами, з 
метою ознайомлення з порядком виконання посадових обовязків та дізнатися більше 
про роботу міської ради (порядок проведення сесій, виконавчого комітету, 
повноваження депутата тощо). 
                                                                               О.С. Загорська – заступник міського  
                                                                              голови - керуючий справами виконкому 
 

 
5. Текст привітання звернення до територіальної громади міста Баранівка з нагоди Дня 

місцевого самоврядування у засобах масової інформації 
 

                                                                                     О.С. Загорська – заступник міського  
голови - керуючий справами виконкому 

 
 

6. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання 
квітів, грамот, запрошень та подарунків для осіб, які будуть нагороджуватися з 
нагоди Дня місцевого самоврядування.  

 
О.Ю. Дем’янюк – головний спеціаліст з  

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 
 
 

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 



 
Додаток №2 

 до рішення виконкому 
№207 від 29.11.2016 року 

 
 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
на відзначення Дня місцевого самоврядування 

 
 

1. Квіти, корзини з квітами – 1500 грн. 
2. Бланки грамот та подяк – 200 грн. 
3. Кошти до нагородження грамотою – 1000 грн. 

 
ВСЬОГО 2700 (дві тисячі сімсот гривень) 
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №2 

 до рішення виконкому 
                                                                                                                         №207 від 29.11.2016 року 
 
 
 

Порядок  
проведення акції «Відкрите самоврядування» 

 
З метою всебічного ознайомлення громадян міста та району з роботою Баранівської міської 
ради її виконавчого органу та міського голови, а також залучення їх до вирішення соціально-
економічних питань громади виконавчий комітет Баранівської міської ради вирішив провести 9 
грудня 2016 року в приміщенні Баранівської міської ради акцію «Відкрите самоврядування». 
Саме цього дня кожен громадянин може зайти до приміщення міської ради та поспілкуватися з 
посадовими особами та депутатами ради. 
Акція розпочнеться з 10:00 години в залі засідань Баранівської міської ради (м Баранівка, вул. 
Соборна, 20, ІІ-й поверх). 
Громадяни, представники громадських організацій, юридичних осіб, а також засобів масової 
інформації зможуть спілкуватися, задавати питання, ознайомлюватися з роботою представників 
органу місцевого самоврядування. 
Зустріч відбудеться:   
З 10:00 по 10:30 з головним спеціалістом з бухгалтерського обліку – головним бухгалтером 
Бараніської міської ради Демянюк Оленою Юрівною, яка ознайомить з порядком формування 
бюджету міста та спеціалістом по здійсненню закупівель Самчук Зоєю Леонідівною, яка 
ознайомить з порядком здійснення закупівель міською радою; 
З 10:30 по 11:00 з секретарем ради Оханським Юрієм Миколайовичем, який ознайомить з 
роботою сесій ради та головним спеціалістом юрисконсультом, який розповість про 
представництво міської ради в суді; 
З 11:00 по 11:30 з заступником міського голови – керуючим справами виконкому Загорською 
Оксаною Сергіївною, яка ознайомить з роботою виконавчого комітету Баранівської міської 
ради та провідним спеціалістом з інвестиційних питань Свінціцькою Наталією Іванівною, яка 
ознайомить з правилами написання проектів для отримання позабюджетних коштів; 
З 11:30 по 12:00 з заступником міського голови виконавчого органу ради Савчуком Василем 
Андрійовичем та начальником відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 
Виховським Сергійом Адамовичем, які розкажуть про господарську діяльність міської ради. 
З 13:00 по 14:00 з міським головою Душком Анатолієм Олександровичем, який прозвітує про 
виконану роботу починаючи з 2011 року; 
З 14:00 по 14:30 з депутатом обласної Житомирської ради Кокітко Наталією Володимирівною, 
яка розкаже про повноваження депутата обласної ради; 
З 14:30 по 15:30 з депутатами міської ради, які прозвітують про здійснені ними повноваження 
на протязі одного року.  
Кожна вище зазначена посадова особа зобов’язана вислухати громадян їх зауваження, 
пропозиції, бажання щодо реалізації ідей, які в подальшому обговорити на засіданні 
виконавчого комітету Баранівської міської ради або сесії міської ради. 
Бажаючим буде проведена ознайомча екскурсія по робочим кабінетах міської ради, де 
працюють працівники Баранівської міської ради.  
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 29 листопада 2016 р.                                                                              №208 
        
Про затвердження заходів щодо відзначення 
в м. Баранівка Міжнародного дня інвалідів    

 
З метою відзначення на території м. Баранівка Міжнародного дня інвалідів, проголошеного 
Генеральною Асамблеєю ООН, та привернення уваги громадськості міста до проблем інвалідів,  
керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Заходи щодо відзначення в м. Баранівка Міжнародного дня інвалідів – затвердити (додаток 
№1). 

2. Виконавчому апарату та структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання 
затверджених заходів у встановлені терміни. 

3.  Затвердити кошторис для проведення заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів (додаток 
№2) 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 
 

 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до  
рішення виконкому 
від 29.11.2016 №208 

 
 

ЗАХОДИ       
щодо відзначення в м. Баранівка Міжнародного дня інвалідів 

1.З метою поліпшення соціально-побутового обслуговування та надання матеріальної 
підтримки одиноким інвалідам та сім’ям, що складаються з двох і більше інвалідів, провести 
обстеження матеріально-побутових умов їх проживання. 

Л.А. Радзевіл – спеціаліст міської ради. 
Листопад-грудень 2016 року. 

2.Активізувати співпрацю з підприємствами та установами, благодійними організаціями з 
метою надання матеріальної підтримки особам з обмеженими фізичними можливостями за 
рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності та благодійних надходжень.   

В.А.Савчук – заступник міського голови; 
Л.А. Радзевіл – спеціаліст міської ради; 

Листопад-грудень 2016 року. 

3.Спільно з управлінням праці і соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації забезпечити людям з обмеженими фізичними можливостями переважне 
право на влаштування до будинків-інтернатів та зарахування на соціально-побутове 
обслуговування до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). 

О.Д. Костецька – спеціаліст міської ради 

Постійно. 

4.При наявності відповідного фінансування надавати матеріальну допомогу інвалідам з метою 
поліпшення їх матеріально-побутових умов проживання, для надання їм різних видів 
соціальної допомоги, натуральної допомоги продуктами харчування і медикаментами, 
промисловими і господарськими товарами, паливом, овочами на зимовий період, а також 
передплату періодичних видань. 

О.С.Загорська – заступник міського голови-
керуючий справами виконкому; 
О.Ю.Дем’янюк – головний бухгалтер 
міської ради.  

Постійно  

5.Продовжувати роботу щодо створення вільного доступу для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення міста. 

В.А.Савчук– заступник міського голови; 
С.А. Виховський – начальник відділу 
благоустрою та ЖКГ 

Постійно. 

6.Провести зустрічі, засідання за круглим столом з громадськими організаціями інвалідів, які 
займаються проблемами соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями. 

В.А.Савчук – заступник міського голови; 
О.С.Загорська – заступник міського голови-
керуючий справами виконкому. 
Листопад-грудень 2016 року 

 



7.Спільно з Баранівським районним центром зайнятості організувати надання індивідуальних 
профінформаційних послуг інвалідам, які звертаються за консультацією до районного центру 
зайнятості, про стан та потреби ринку праці, зміст основних професій, шляхи й умови 
профпідготовки та підвищення кваліфікації, можливості працевлаштування, протипоказання у 
зв’язку зі станом здоров’я. 

К.Г.Пасічник  - радник міського голови 
О.Д.Костецька – спеціаліст міської ради. 
Постійно 

 

8. Спільно з Баранівським районним центром зайнятості відповідно до рекомендацій МСЕК 
організовувати професійне навчання інвалідів, зареєстрованих в районному центрі зайнятості 
як безробітні, з метою підвищення конкурентоспроможності та забезпечення ефективної 
зайнятості. 

        К.Г.Пасічник  - радник міського голови 
        О.Д.Костецька – спеціаліст міської ради. 
        Постійно 

9. З нагоди Міжнародного дня інваліда допомогти завідуючій Баранівського районного 
логопедичного пункту Омельчук Валентині Вікторівні в організації заходу «Я особлива 
людина» 

                                                                    В.В. Шляхтенко – директор міського  
                                    будинку культури 

                                                                            Н.І. Свінціцька – спеціаліст міської ради 
                                                                              Ю.І. Демяненко –керівник гуртка, голова   

                                    Молодіжної ради 
                                 29.11.2016 року 

10. Забезпечити широке висвітлення в місцевих засобах масової інформації заходів, 
присвячених Міжнародному дню інвалідів, та розміщення публікацій з питань 
соціального захисту інвалідів з метою виховання в дітей та жителів району 
толерантності, чуйності до людей з особливими потребами 

 
                                                                              Ю.І. Демяненко –керівник гуртка, голова   
                                                                              Молодіжної ради 

                                                Л.О. Пилипко - бібліотекар 
 

 
 

 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                          О.Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Додаток №2 

 до рішення виконкому 
№208 від 29.11.2016 року 

 
 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
на відзначення Міжнародного дня інвалідів 

 
 

1. Квіти – 1000 грн. 
2. Постери на рекламну конструкцію сіті-лайт  

для розміщення реклами соціального змісту – 150 грн. 
 
ВСЬОГО 1150 грн. (одна тисяча сто пятдесят гривень) 

 
 
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 29 листопада 2016 р.                                                                              №209 
        
Про затвердження заходів щодо відзначення 
Дня Збройних Сил України та  
Міжнародного дня волонтерів. 

 
З метою відзначення на території м. Баранівка  Дня Збройних Сил України та Міжнародного 
дня волонтерів та забезпечення комплексного підходу до підвищення рівня військово-
патріотичного виховання учнів, створення умов для творчого, гармонійного розвитку 
особистості та військово-патріотичного виховання молоді керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Заходи щодо відзначення в м. Баранівка Дня Збройних сил України та Міжнародного дня 
волонтерів – затвердити (додаток №1). 
2. Нагородити нагрудним знаком та посвідченням з нагоди 25-ти річчя Збройним Силам 
України, військовослужбовців.  
3. Затвердити склад комісії якій доручити визначити військовослужбовців для вручення 
нагород (додаток №2). 
4. Виконавчому апарату та структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання 
затверджених заходів у встановлені терміни. 

5.  Затвердити кошторис для проведення заходів з нагоди Баранівка Дня Збройних сил 
України та Міжнародного дня волонтерів (додаток №3). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 
 

 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 

 

 

 

 



 
 
 

Додаток №1 
 до рішення виконкому 

№209 від 29.11.2016 року 
 

 
ЗАХОДИ  

щодо відзначення Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів 
 

1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення святкового концерту з нагоди Дня 
Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів 

                                                                                         В.В. Шляхтенко – директор міського 
                                                        Будинку культури 

О.Д. Власюк – завідуюча ДНЗ «Сонечко» 
                                                                                      С.М. Туровська – директор міського  

                                                                                           Будинку дитячої та юнацької творчості 
 

1. Підготовити урочисто - концертну програму до Дня Збройних сил України та 
Міжнародного дня волонтерів 
 

                                                                      В.В. Шляхтенко – директор міського  
                                      Будинку культури 

 
2. Підготувати списки осіб для нагородження нагрудним знаком та посвідченням з 

нагоди 25-ти річчя Збройним Силам України 
 

                                                                                         К.Г. Пасічник – радник міського голови 
 

3. Текст привітання звернення до територіальної громади міста Баранівка з нагоди Дня 
Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів у засобах масової інформації 

 
                                                          Л.О. Пилипко - бібліотекар 

 
 

4. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання 
квітів, грамот, запрошень та подарунків для осіб, які будуть нагороджуватися з 
нагоди Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів 

 
                                                                             О.Ю. Дем’янюк – головний спеціаліст з  

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 
 
 
 

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 

 
 
 
 
 



Додаток №2 
 до рішення виконкому 

№209 від 29.11.2016 року 
 
 
 
 
 

Склад 
комісії по визначенню військовослужбовців для вручення нагород 

 
 

1. Голова комісії – секретар ради Оханський Юрій Миколайович. 
2. Члени комісії: 

• Військовий комісар підполковник Безродний Олександр Леонідович. 
• Керівник спілки воїнів АТО «СХІД» Сигнаївський Віталій Йосипович. 
• Керівник Ради Ветеранів Цимбалюк Іван Іванови. 
• Учасник АТО Довгий Богдан Віталійович. 

 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №3 
 до рішення виконкому 

№209 від 29.11.2016 року 
 
 
 

 
КОШТОРИС ВИТРАТ 

на відзначення Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів 
 
 

1. Квіти, корзини з квітами, бланки грамот, подяк тощо – 1000 грн. 
2. Нагрудні знаки, футляри та посвідчення – 1700 грн.  

 
ВСЬОГО 2700 (три тисячі сімсот гривень) 
 
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №210 
 
Про затвердження заходів до  
Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС  
 
З метою забезпечення належного рівня підготовки та відзначення Дня вшанування ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС, керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Баранівської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Затвердити заходи щодо відзначення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
(додаються). 
2.Затвердити кошторис витрат на проведення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
(додається). 
3.Виділити з міського бюджету кошти в сумі 800 грн. (вісімсот гривень) для вручення грошової 
винагороди до грамоти виконавчого комітету Баранівської міської ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Оханського Юрія 
Миколайовича. 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток №1 
 до рішення виконкому 

№210 від 29.11.2016 року 
 

ЗАХОДИ  
щодо відзначення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

 
 

1. Сприяти та допомагати організаційні заходів щодо проведення святкової урочистої 
програми з нагоди Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.                                                                                     
 

В.В. Шляхтенко – директор міського  
                                                       Будинку культури 

 
2. Підготувати списки осіб для вручення грамот виконавчого комітету Баранівської міської 

ради з Днем вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 
 

К.Г. Пасічник – радник міського голови 
 
 

3. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання квітів, 
грамот,  для осіб, які будуть нагороджуватися з нагоди Дня вшанування ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС. 

О.Ю. Дем’янюк – головний спеціаліст з  
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

 
 
 
 

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                            О. Загорська 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 

Від   29 листопада 2016 року                                                                                          №211 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету  Баранівської  міської   ради  
від  26.07.2016 року  № 159 
 
           В зв’язку з появою нової штатної одиниці, а саме: провідного спеціаліста з публічних 
закупівель, до посадових обовязків якого безпосередньо відноситься здійснення публічних 
закупівель Баранівської міської ради, керуючись  статтями 52, 59 Закону України «Про органи 
місцевого самоврядування», виконавчий комітет 
 
ВИРІШИВ:   
 

1. Внести зміни в Додатку 1 до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
26.07.2016р. за №159  та викласти його в наступній редакції: 
  

                                                                                                   Додаток 1  
                                                                                                   до рішення виконавчого комітету   
                                                                                                   від 26.07.2016р. №159  
 

С К Л А Д 
тендерного комітету виконавчого комітету 

Баранівської міської ради    
 
 

Самчук Зоя Леонідівна – провідний спеціаліст з публічних закупівель, 
голова тендерного комітету 

  

Члени комітету:  

  

Дем’янюк                          
Олена Юріївна  

–  головний спеціаліст з бухгалтерського обліку – 
головний бухгалтер 

  

Свінціцька Наталія Іванівна –  провідний спеціаліст з інвестиційних питань 



 

 

 

Бондаренко     
Анжела Віталіївна                               

–  спеціаліст з економічних питань  

  

Майструк                                
Ярослава Володимирівна 

–  бухгалтер міської ради 

  

 
 
Заступник міського голови                                                                         В. Савчук 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від   29 листопада 2016 року                                                                                          №212 
 

 
Про постановку на квартирний облік 
 
Розглянувши протокол засідання житлової комісії Баранівської міської ради №17/06 від 
17.06.2016 року, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціальному захисту», ст. 39, п. 7 ст. 46   Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України 
«Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР 
і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет 
 
ВИРІШИВ:  

 
 

1. Рекомендувати  гр. Волощуку М.М. звернутися до Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської районної державної адміністрації з метою отримання відомостей з 
Реєстру прав власності на нерухоме майно у формі довідки/витягу щодо 
наявності/відсутності власного житла. В подальшому, надати вказаний вище документ 
до Баранівської міської ради для прийняття остаточного рішення.  
    

2.  Рекомендувати  гр. Михалюку С.М. звернутися до Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської районної державної адміністрації з метою отримання відомостей з 
Реєстру прав власності на нерухоме майно у формі довідки/витягу щодо 
наявності/відсутності власного житла. В подальшому, надати вказаний вище документ 
до Баранівської міської ради для прийняття остаточного рішення.  

3. Рекомендувати  гр. Остапчуку О.В. звернутися до Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської районної державної адміністрації з метою отримання відомостей з 
Реєстру прав власності на нерухоме майно у формі довідки/витягу щодо 
наявності/відсутності власного житла. В подальшому, надати вказаний вище документ 
до Баранівської міської ради для прийняття остаточного рішення.  

4. Рекомендувати  гр. Бенкіной Ю.С. звернутися до Центру надання адміністративних 
послуг Баранівської районної державної адміністрації з метою отримання відомостей з 
Реєстру прав власності на нерухоме майно у формі довідки/витягу щодо 
наявності/відсутності власного житла. В подальшому, надати вказаний вище документ 
до Баранівської міської ради для прийняття остаточного рішення щодо постановки на 



загальний квартирний облік гр. Бенкіну Ю.С.  відповідно ст. 39 Житлового кодексу 
України. 

              Також роз’яснити гр. Бенкіній Ю.С., що вона має право після завершення (припинення) 
строку перебування у сім’ї опікуна (піклувальника) на позачерговий квартирний облік при 
умові відсутності житла, що належить їй на праві власності (користування).  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста 
юрисконсульта Веретельника О.В.. 

 
 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                         В. Савчук 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                 О. Загорська   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
 
Від 29 листопада 2016 року                                                                                      №213 
 
 
Про розгляд заяв (клопотань) щодо  
присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та іншим будівлям і земельним ділянкам 
 
Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам, іншим 
будівлям та земельним ділянкам, з метою упорядкування нумерації житлових будинків,  інших 
будівель та земельних ділянок на вулицях міста, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти житловому будинку по вул. Звягельській, 85 в м Баранівка, що належить 
Тарасюк Оксані Валентинівні нову поштову адресу «Вул. Звягельська, 95». 

2. Присвоїти житловому будинку по 1-му пров. Польовому, 11 в м Баранівка, що належить 
Чернікову Віталію Вячеславовичу нову поштову адресу «1-й пров. Польовий, 11А» 

3. Присвоїти житловому будинку та земельній ділянці (кадастровий номер 
1820600000:01:003:0667), що належать Степанюк Тетяні Олександрівні та по документах 
знаходяться за адресою вул. Гагаріна, 45 в м Баранівка, нову поштову адресу «Вул. 
Гагаріна, 49».  

4. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває в оренді ФОП Чернишова 
Миколи Вікторовича відповідно до договору оренди землі від 01.08.2016 року площею 
0,2275 га кадастровий номер 1820600000:01:004:1471, «вул. Першотравенська, 2-л». 

5. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Чернишова 
Миколи Вікторовича відповідно до договору оренди землі від 01.08.2016 року площею 
0,0417 га кадастровий номер 1820600000:01:004:1470, «вул. Першотравенська, 2-м». 

6. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Чернишова 
Миколи Вікторовича відповідно до договору оренди землі від 01.08.2016 року площею 
0,3856 га кадастровий номер 1820600000:01:004:1469, «вул. Першотравенська, 2-н».  

7. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Демяненка 
Івана Вікторовича відповідно до договору оренди землі від 17.11.2016 року площею 
0,2663 га кадастровий номер 1820600000:01:004:1526, «вул. Першотравенська, 2-з». 

8. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Демяненка 
Івана Вікторовича відповідно до договору оренди землі від 17.11.2016 року площею 
0,0681 га кадастровий номер 1820600000:01:004:1521, «вул Першотравенська, 2-і». 



9. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Стрільця 
Василя Леонтійовича відповідно до договору оренди землі від 06.10.2016 року площею 
0,6108 га кадастровий номер 1820600000:01:006:0051, «вул. І. Франка, 1ж». 

10. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Геруса 
Віктора Володимировича відповідно до договору оренди землі від 25.11.2016 року 
площею 0,1000 га кадастровий номер 1820600000:01:001:0916, «вул Звягельська, 120а». 

11. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, яка перебуває  в оренді ФОП Кравчука 
Олександра Павловича відповідно до договору оренди землі від 17.11.2016 року площею 
0,2634 га кадастровий номер 1820600000:01:004:1519, «вул Першотравенська, 2-к»  

 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
від 29 листопада 2016 р.                                                                                 №214 
 
Про надання дозволу на розміщення  
зовнішньої реклами на рекламних  
конструкціях типу «біл-борд»  
       

Розглянувши заяву Душка Анатолія Олександровича кандидата на міського голову Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади від 22.11.2016р. про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами на існуючих рекламних конструкціях типу «біл-борд», встановлених на 
вул. Першотравенській, вул. Звягельській у м. Баранівка, для розміщення 2 рекламних постерів 
з політичною рекламою, документи, додані до заяви, керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 
29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл кандидату на посаду міського голови Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Душку А.О. на розміщення зовнішньої політичної реклами в 
кількості 2 шт. рекламних постерів з 03 грудня 2016 року до 17 грудня 2016 року на 
існуючих рекламних конструкціях типу «біл-борд», встановлених на вул. 
Першотравенській, вул. Звягельській в м. Баранівка, а саме:  

2. Зобов’язати кандидата на посаду міського голови Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Душка А.О. укласти з Баранівською міською радою договір 
тимчасового користування білбордами, на яких передбачено розмістити вищезгадану 
зовнішню політичну рекламу (рекламні постери в кількості 2 шт.). 

3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ житлово-
комунального господарства та благоустрою Баранівської міської ради) та розповсюджувача 
даної зовнішньої реклами –  кандидата на посаду міського голови Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади Душка А.О.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 
господарства та благоустрою міської ради (Виховський С.А.). 

 

Заступник міського голови                                                           В. Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О. Загорська 

 
  



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РІШЕННЯ 
 
 
 
від 29 листопада 2016 р.                                                                                №215 
 
        
Про погодження надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка, чиї діти відвідують міський дошкільний навчальний 
заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, документи, додані 
до заяв, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.35 Закону України «Про 
дошкільну освіту», ст. ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей, що виховуються у 

багатодітній сімї або у сімї батько, якої має посвідчення учасника АТО , у дошкільному 
навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру, а саме: 
 

№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та ім’я 
дитини 

Дата 
звернення 

1. 
Омельчук Леся 
Олександрівна 

  17.11.2016 

2 Богун Максим Олегович   27.10.2016 
 

2. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 
навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто забезпечення 
безкоштовного харчування дітей, які виховуються у малозабезпечених сім’ях, де сукупний 
дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (за їх заявами), а саме: 

3.  

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та 
ім’я дитини 

Дата 
звернення 

1. Рудніцький Сергій   21.11.2016 



Петрович 

2 
Воробей Наталія 
Олександрівна 

  31.10.2016 

3 
Шумейко Людмила 
Геннадіївна 

  31.10.2016 

4 
Войтович Ольга 
Олексіївна 

  02.11.2016 

5 
Степанюк Марина 
Віталіївна 

  04.11.2016 

6 
Бойко Тетяна 
Анатоліївна 

  04.11.2016 

7 Дерейко Надія Павлівна   25.11.2016 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №216 
 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги жителям м. Баранівка 
 
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка в тому числі  призваних на військову службу в зону 
АТО, та членів їхніх сімей  про надання грошової допомоги на лікування та на покращення 
матеріально-побутових умов, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом  України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх 
сімей»,  виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Виділити з загального фонду міського бюджету кошти в сумі 38500 грн. (  тридцять вісім  

тисяч пятсот гривень нуль копійок) для надання одноразової грошової допомоги жителям 
м. Баранівка  на лікування та на покращення матеріально-побутових умов згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з питань 
бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради О.Ю.Дем’янюк. 

 
 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №217 
 
 
Про позбавлення батьківських прав 
 

Розглянувши заяву Абрамова Ігора Олександровича, який проживає в м Баранівка на 
XXXXXXXX, про неналежне виконання батьківських обов’язків його колишньою дружиною 
гр. Абрамовою Надією Леонідівною жителькою Черніговської області, м Семенівка, 
XXXXXXXX, мамою малолітніх дітей, XXXXX,  та XXXXX, яких вона залишила на утримання 
заявника та з вересня 2015 року не приймає участі в їх вихованні та утриманні, документи, 
додані до заяви (акт обстеження матеріально-побутових умов сімї Абрамова І.О. від 31.10.2016 
року, та акт обстеження умов проживання Абрамової Н.Л.), виконком міської ради зазначає, що 
гр. Абрамова Н.Л. ухиляється від виконання батьківських обов’язків, зокрема, не бере участі у 
вихованні доньок, яких в вересні 2016 року залишила заявнику і з того часу не цікавиться їх 
здоров’ям та умовами проживання, не телефонує, не надає коштів на їх утримання. На даний 
час малолітні діти знаходяться на повному утриманні їх батька гр. Абрамова І.О., який 
фактично займається їх вихованням.  

Абрамов І.О. проживає разом з дітьми у будинку батьків співмешканки Панчук О.В. по 
XXXXXXX, м Баранівка, де створені належні умови для утримання й виховання малолітніх 
дітей. Діти забезпечені всім необхідним для повноцінного проживання.  

Абрамова Н.Л. проживає в будинку її покійного батька по вул XXXXXXX, м Семенівка, із 
співмешканцем Марченко Р.С., де не створені умови для проживання дітей, а саме в будинку 
пічне опалення, не прибрано, відсутні меблі для дітей. Спеціаліст Баранівського районного 
центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді повідомила, що гр. Абрамова Н.Л. по 
телефону повідомила їй, що не приїжджає до дітей так як зловживає спиртними напоями.   

Керуючись Сімейним кодексом України, ст.ст.ст.58,60,63 Цивільного кодексу України, 
пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити висновок органу опіки і піклування виконавчого комітету Баранівської міської 

ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Абрамовою Надією Леонідівною, 
XXXXXXXXX, жителькою Черніговської області, м Семенівка, XXXXXXXXXX, щодо її 
неповнолітніх дітей XXXXXX,  та XXXXXX, що проживають та перебувають на утриманні 
їх батька Абрамова Ігора Олександровича, XXXXXXXXXX, жителя Житомирської області, 
м Баранівка, XXXXXXX. 

2. Рекомендувати Абрамову І.О. звернутися до Семенівського районного суду Чернігівської 
області з позовною заявою про позбавлення батьківських прав Абрамової Н.Л. щодо їх 
малолітніх дітей. 

 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 



ВИСНОВОК 
органу опіки і піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради 

 
 

29.11.2016 року                                                                                                          м Баранівка 
 

Розглянувши заяву Абрамова Ігора Олександровича, який проживає в м Баранівка на 
XXXXXXXX, про неналежне виконання батьківських обов’язків його колишньою дружиною 
гр. Абрамовою Надією Леонідівною жителькою Черніговської області, м СеменівкаXXXXXXX, 
мамою малолітніх дітей, XXXXXXXX,  та XXXXXXX, яких вона залишила на утримання 
заявника та з вересня 2015 року не приймає участі в їх вихованні та утриманні, документи, 
додані до заяви (акт обстеження матеріально-побутових умов сімї Абрамова І.О. від 31.10.2016 
року, та акт обстеження умов проживання Абрамової Н.Л.), виконком міської ради зазначає, що 
гр. Абрамова Н.Л. ухиляється від виконання батьківських обов’язків, зокрема, не бере участі у 
вихованні доньок, яких в вересні 2016 року залишила заявнику і з того часу не цікавиться їх 
здоров’ям та умовами проживання, не телефонує, не надає коштів на їх утримання. На даний 
час малолітні діти знаходяться на повному утриманні їх батька гр. Абрамова І.О., який 
фактично займається їх вихованням.  

Абрамов І.О. проживає разом з дітьми у будинку батьків співмешканки Панчук О.В. по 
XXXXX, м Баранівка, де створені належні умови для утримання й виховання малолітніх дітей. 
Діти забезпечені всім необхідним для повноцінного проживання.  

Абрамова Н.Л. проживає в будинку її покійного батька по вул XXXXXXX, м Семенівка, із 
співмешканцем Марченко Р.С., де не створені умови для проживання дітей, а саме в будинку 
пічне опалення, не прибрано, відсутні меблі для дітей. Спеціаліст Баранівського районного 
центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді повідомила, що гр. Абрамова Н.Л. по 
телефону повідомила їй, що не приїжджає до дітей так як зловживає спиртними напоями та 
категорично відмовилась приїхати на засідання виконавчого комітету. 

Керуючись Сімейним кодексом України, ст.ст.ст.58,60,63 Цивільного кодексу України, 
пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», орган опіки та 
піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради дійшов висновку, що Абрамову 
Ігору Олександровичу слід звернутися до суду з позовною заявою про позбавлення 
батьківських прав Абрамової Надії Леонідівни щодо їх малолітніх дітей. 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                                  О. Загорська  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №218 
 
 
Про затвердження заходів   
щодо підготовки міста Баранівка  
та об`єктів міста до функціонування 
 під час осінньо-зимового пожежно 
небезпечного періоду 2016/2017 років. 
 
 
З метою забезпечення підготовки міста Баранівка та об`єктів міста до функціонування під час 
осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 2016/2017 років, керуючись ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Баранівської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Затвердити заходи щодо підготовки міста Баранівка та об`єктів міста до функціонування під 
час осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 2016/2017 років (додаються). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Савчука 
В.А. 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                           В.Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
Виконавчого комітету 
№218 від 29.11.2016 р. 

 
 
 

Заходи 
 щодо підготовки міста Баранівка та об`єктів міста до функціонування під час осінньо-

зимового пожежонебезпечного періоду 2016/2017 років. 
 

№ 
п/п 

Захід Виконавці Термін виконання 

1 Організувати перевірку стану пожежної 
безпеки підпорядкованих об`єктів щодо 
їх підготовленості до роботи у осінньо-

зимовий період. 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 
спільно з 

Баранівською 
пожежною частиною. 

До 01 грудня 2016 
року 

2 Провести позапланові цільові 
інструктажі з працівниками 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 

До 01 грудня 2016 
року 

3 Вжити заходів щодо забезпечення 
приміщень необхідною кількістю 
первинних засобів пожежогасіння, 

проведення технічного обслуговування 
вогнегасників, комплектування 

пожежних щитів необхідним 
інвентарем, приведення у належний 
стан систем пожежної автоматики, 

оповіщення людей про пожежу, джерел 
протипожежного водопостачання 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 

До 01 грудня 2016 
року 

4 Здійснити аналіз стану протипожежного 
захисту, виконання вимог законодавчих 

і нормативно-правових актів у сфері 
забезпечення пожежної безпеки 

Головний спеціаліст-
юрисконсульт 

Баранівської міської 
ради Веретельник 

О.В. 

До 01 грудня 2016 
року 

5 Вжити заходів щодо приведення 
електрообладнання будівель у 

відповідність з вимогами правил 
пожежної безпеки 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 

До 07 грудня 2016 
року 

6 Провести з персоналом закладів, 
установ комплексні протипожежні 
тренування щодо дій на випадок 
виникнення пожежі. Зобов`язати 

керівників об`єктів з масовим 
перебуванням людей практично 
відпрацювати з обслуговуючим 

персоналом дії згідно планів евакуації 
людей на випадок виникнення пожежі. 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 
спільно з персоналом 

ДНЗ «Сонечко», 
МБК ім. А. 

Пашкевича, МБДТ, 
ФОКу, КП 
«Баранівка 

міськводоканал» 

До 01 грудня 2016 
року 

7 Обладнати (поновити) в кожному 
закладі спецкуточки, стенди 

відповідною протипожежною 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А., 

Грудень 2016 року 



літературою та наочною агітацією щодо 
попередження пожеж, опікового 

травматизму та загибелі людей на 
пожежах 

керівники ДНЗ 
«Сонечко», МБК ім. 

А. Пашкевича, 
МБДТ, ФОКу, КП 

«Баранівка 
міськводоканал» 

8 Вжити заходів щодо організації 
проведення навчання населення 
правилам пожежної безпеки та 

правилам безпечної поведінки в побуті 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 
спільно  

Постійно 

9 При здійсненні відвідувань на дому 
проводити з підопічними відповідну 

роз`яснювальну роботу. Особливу увагу 
звернути на умови проживання дітей в 

багатодітних та неблагополучних 
сім`ях, встановити профілактичний 

нагляд за сім`ями, у яких не 
забезпечений належний догляд за 

дітьми. 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А., 
Радзевіл Л.А., 

провідний спеціаліст 
з інвестиційних 

питань Свінціцька 
Н.І. 

Постійно 

10 Вжити заходів щодо недопущення 
виникнення надзвичайних ситуацій у 

ЖКГ, забезпечити безумовне виконання 
запланованих заходів, спрямованих на 
стале функціонування об`єктів ЖКГ та, 

за необхідності, проводити роботи з 
очищення дахів будівель і споруд від 

снігу та бурульок 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – Радзевіл 

Л.А. 

Протягом 
відповідного періоду 

11 Здійснювати заходи щодо забезпечення 
безперебійної роботи водозаборів 

господарсько-питного призначення, 
водопровідно-каналізаційних споруд, 
систем зливової каналізації в умовах 

сильних морозів 

КП «Баранівка 
міськводоканал»-
Дерев`янко Ю.С. 

Протягом 
відповідного періоду 

12 Забезпечити здійснення моніторингу 
щодо розвитку несприятливих погодних 
умов та своєчасний обмін достовірною 

та повною інформацією для 
забезпечення оперативного реагування 

на НС в осінньо-зимовий період 

Пилипко Л.О.,- 
відповідальна за 

ведення офіційного 
сайту 

 Назарчук В.Ф. – 
програміст міської 

ради 

Постійно 

13 Забезпечити сталу роботу місцевої 
системи оповіщення 

Назарчук В.Ф. – 
програміст міської 

ради 

Протягом 
відповідного періоду 

14 Здійснити вибіркові перевірки 
готовності організацій, установ до 

роботи в екстремальних умовах осінньо-
зимового періоду 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 

Протягом 
відповідного періоду 

15 Інформувати про виконання заходів 
районну комісію через районний сектор 

Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Житомирській 

області 

Відділ благоустрою 
та ЖКГ – 

Виховський С.А. 

Протягом 
відповідного періоду 

16 Проводити роз`яснювальну роботу з Відділ благоустрою Постійно 



населенням щодо заборони самовільно 
втручатись в систему газопостачання 

власниками житла. 

та ЖКГ – 
Виховський С.А. 

17 Передбачити в місцевому бюджеті на 
2017 рік видатки на відновлення 

робочого стану водопостачальників 

Головний спеціаліст з 
бухгалтерського 

обліку – Дем`янюк 
О.Ю. 

При формуванні 
бюджету на 2017 рік 

 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №219 
 
 
Про розгляд заяв на будівництво,    
реконструкцію приміщень, інших  
об’єктів  
 
Розглянувши заяви громадян на будівництво та реконструкцію приміщень, інших об’єктів, 
документи, додані до них, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 
діяльності, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити гр. Грищаку Миколі Васильовичу, який прописаний в м Київ, вул. 
XXXXXXXX, реконструкцію житлового будинку з добудовою котельні для 
твердопаливного котла і навісу для дров для господарської будівлі на власній земельній 
ділянці за адресою м Баранівка, XXXXXX  

1.1. Зобов’язати Грищака М.В. погодити відповідність намірів щодо реконструкції 
житлового будинку з добудовою котельні для твердопаливного котла і навісу для 
дров для господарської будівлі у відділі містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства Баранівської райдержадміністрації та проводити 
будівництво відповідно до будівельного паспорта.  

 

 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради                                                                           В. Савчук 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                                   О. Загорська 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №220 
 
Про надання дозволу на безкоштовне 
використання комунального майна 
 
 

Розглянувши листи Сектора культури і туризму Баранівської райдержадміністрації щодо 
погодження безкоштовної оренди приміщення міського Будинку культури ім. А. Пашкевича та 
підсилюючої апаратури, проектора для проведення 29.11.2016 року благодійного концерту з 
нагоди Міжнародного Дня інваліда та 03.12.2016 року Дня Збройних Сил України, керуючись 
ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування у Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл Сектору культури і туризму Баранівської райдержадміністрації на 

безкоштовне використання приміщення міського Будинку культури ім. А. Пашкевича 
та підсилюючої апаратури, проектора для проведення 29.11.2016 року благодійного 
концерту з нагоди Міжнародного Дня інваліда та 03.12.2016 року Дня Збройних Сил 
України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора міського Будинку 
культури ім А. Пашкевича Шляхтенка В.В.. 

 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради                                                                           В. Савчук 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                                   О. Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 29 листопада 2016 року                                                                        №221 
 
Про надання згоди на поміщення  
до психоневрологічного закладу 
 
 
Розглянувши лист управління праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації щодо погодження поміщення до психоневрологічного закладу для 
соціального захисту гр. Довгалюка Сергія Олександровича, XXXXXXX, жителя м Баранівка, 
XXXXXXX, визнаного рішенням Баранівського районного суду №2о-61/2009 від 21.08.2009 
року недієздатним, висновок психіатричної лікарської – консультативної комісії від 27.08.2012 
року серії ААБ№243764 та виписку із постанови лікарсько-консультативної комісії від 
08.11.2016 року №201, письмову згоду опікуна недієздатного його матері Довгалюк Марії 
Степанівни від 28.11.2016 року, а також керуючись ст 23 ЗУ «Про психіатричну допомогу» пп 4 
п б ч 1 ст 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.  Надати згоду на поміщення до психоневрологічного закладу недієздатного Довгалюка 
Сергія Олександровича, XXXXXXXX, жителя м Баранівка, XXXX, для соціального 
захисту. 

2. Зобовязати опікуна Довгалюк Марію Степанівну, XXXXXXX, жительку м Баранівка, вул 
XXXXXX, після поміщення до психоневрологічного закладу для соціального захисту її 
підопічного Довгалюка Сергія Олександровича, згідно п 1 ст 72 «Цивільного Кодексу 
України» дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – 
керуючу справами виконкому Загорську О.С. 

 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради                                                                           В. Савчук 
 
 
Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                                                   О. Загорська 
 


